KÉRDŐÍV A RÖVID TÁVÚ LAKÁSKIADÁSRÓL
(Kérjük, a megfelelő válaszokat húzza alá!)

1. Ön foglalkozik-e saját lakásának kiadásával?
IGEN, turistáknak adom ki

IGEN, albérlőim vannak

NEM

2. Van-e az ön házában olyan lakás, amit magyar vagy külföldi turistáknak adnak ki néhány napra, hétre?
IGEN

NEM

3. Ön szerint a társasházak állandó lakóit zavarja-e, hogy a szállóvendégek gyakran cserélődnek?
IGEN

NEM

NEM TUDOM		

4. A személyes tapasztalatai szerint a lakást bérlő turistákra mennyire igazak az alábbi állítások?
kedvesek:
egyáltalán nem

inkább nem

inkább igen

nagyon

zajosak, zavarják a ház nyugalmát:
egyáltalán nem

inkább nem

inkább igen

nagyon

szemetet, koszt hagynak maguk után:
egyáltalán nem

inkább nem

inkább igen

nagyon

nem vigyáznak a közös helyiségekre:
egyáltalán nem

inkább nem

inkább igen

nagyon

mindig buliznak:
egyáltalán nem

inkább nem

inkább igen

nagyon

egyéb tapasztalatok:
………………………………………………...............................................................................................................
..……………………………………………….............................................................................................................
………………………………………………...............................................................................................................

(Kérjük, a megfelelő válaszokat húzza alá!)

5. Ön szerint az, hogy sok turista bérel magánlakást, inkább hasznos vagy inkább árt Terézvárosnak?
hasznos

inkább hasznos

inkább árt

egyértelműen káros

6. Ön szerint milyen előnyei vannak a rövid távú lakáskiadásnak (pl. Airbnb) Terézvárosban?
…………………………………………………………………..........................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................

7. Ön szerint milyen hátrányai vannak rövid távú lakáskiadásnak (pl. Airbnb) Terézvárosban?
…………………………………………………………………..........................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................

8. Ön szerint van-e hatása a rövidtávú lakáskiadásnak az albérletárakra?
növeli az albérletek árát

nincs hatása

csökkenti az albérletek árát

9. Ön szerint van-e hatása a rövidtávú lakáskiadásnak az ingatlanok árára?
növeli az ingatlanok árát

nincs hatása

csökkenti az ingatlanok árát

10. Ön szerint kellene-e szigorúbban szabályozni a rövid távú (pl. Airbnb) lakáskiadást?
IGEN

NEM

NEM TUDOM

11. Milyen ötlete, javaslata van a rövidtávú lakáskiadás szabályozására?
…………………………………………………………………..........................................................................................
…………………………………………………………………..........................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................

12. Ön/családja milyen jogcímen használja jelenlegi lakását
tulajdonos
bérlő (magánszemélytől vagy cégtől bérlem)
bérlő (önkormányzattól bérlem)
szívességi használó

13. Kérjük, adja meg az irányítószámát!

14. Mi az ön életkora?
0-18

18-25

15. Mi az Ön neme?
Férfi /

Nő

26-35

36-45

46-55

56-65

65-

